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  DECIZIE  
din 13 noiembrie 2020 

cauza nr. 198/20  
 

Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 
 
Ian FELDMAN – preşedinte 
Svetlana DOLTU – membră 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
Victorina LUCA – membră 
Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 
 
au examinat, în ședință online, susţinerile scrise și verbale ale 
petiționarei: XXX XXX 
reclamatului: ZZZ ZZZZ  

martorilor: zzz zzz și 

au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. 
 

I. Obiectul plângerii 
Discriminare în câmpul muncii pe criteriul de statut de pensionar pentru limită de 
vârstă. 

 
II. Admisibilitatea obiectului plângerii 

Plângerea corespunde cerințelor art. 13 din Legea cu privire la asigurarea egalității 
nr. 121/2012 şi nu ridică excepţiile de inadmisibilitate prevăzute de pct. 42 din 
Regulamentul de activitate al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării 
și asigurarea egalității aprobat prin Legea nr. 298/2012. 
  

III. Susţinerile părţilor   

        Alegaţiile petiționarei 
3.1 Petiționara declară că a fost discriminată de către zzz zzz prin faptul că a fost 

concediată din funcția de custode exponate la yyy yyy, deoarece este pensionară. 
3.2 Petiționara susține că a fost angajată de către fostul zzz zzz prin contract individual 

de muncă pe o perioadă nedeterminată, însă din neatenție, contractul a fost uitat la 
primărie, iar actualul primar a întocmit un contract fals în care a indicat că este încheiat 
pe o perioadă determinată de 2 ani. Din acest motiv, petiționara s-a adresat la 
procuratură și la Inspectoratul de Stat al Muncii, însă aceste instituții au depistat doar 
unele erori precum că angajatorul, fostul primar, nu a ținut evidența timpului de muncă 
lucrat de către petiționară și nu a achitat salariu petiționarei în conformitate cu munca 
efectuată.  

3.3 Inspectoratul de Stat al Muncii a dispus lichidarea încălcărilor depistate și a făcut un 
Demers la data de 03.08.2020 prin care a redirecționat plângerea petiționarei către 
Agenția pentru Supraveghere Tehnică care a efectuat un control în care au fost 
depistate un șir de neconformități în domeniul siguranței ocupaționale și a oferit 
indicații pentru înlăturarea lor.  

3.4 În același timp petiționara declară că reclamatul o agresase verbal și psihic din luna 
ianuarie 2020 până la concediere prin faptul a preavizat-o că expiră termenul 
contractului și că îi sugera că dorește să angajeze o altă persoană folosind în discuții 
un limbaj necenzurat . 
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3.5 Petiționara menționează că în cadrul muzeului erau angajate două persoane printre 
care, petiționara în funcție de custode exponate și încă o pensionară în funcție de 
personal auxiliar, pe care primarul nu a eliberat-o din serviciu.  

3.6 Petiționara susține că este fondatoarea muzeului și a depus mult efort pentru 
dezvoltarea lui, inclusiv colectarea exponatelor, ghidarea vizitatorilor, expoziții 
tematice, organizarea activităților distractive împreună cu copiii din instituțiile 
educative preșcolare și școlare din localitate. Deasemenea, pe parcursul anilor 2018-
2020, muzeul a avut peste 1700 de vizite printre care au fost și persoane de peste 
hotarele Republicii Moldova. Activitatea muzeului a fost promovată de către mai multe 
posturi de televiziune și ziare. 

3.7 Petiționara neagă afirmațiile reclamatului privind organizarea pe timp de pandemie a 
activităților care au pus în pericol viața și sănătatea persoanelor în etate și a copiilor 
minori și susține că activitățile organizate de ea au fost făcute cu participarea a unui 
număr mai mic de 50 de persoane, în aer liber și cu măști de protecție. 

3.8 Petiționara comunică faptul că nu a depus niciodată cerere de aderare la sindicate, 
însă necătând la aceasta, în fiecare lună i se reținea din salariu o sumă de bani pentru 
apartenența la sindicat. Petiționara susține că a solicitat să i se întoarcă acele sume 
de bani și să nu se rețină în continuare, deoarece nu primea nici o susținere de la 
sindicate. 

3.9 Petiționara declară că după ce a fost anunțată de reclamat că este concediată, ea 
trebuia să transmită exponatele printr-un act de predare - primire unei alte angajate, 
mai mult ca atât ea era dispusă să instruiască în caz de necesitate persoana care va 
ocupa această funcție în locul ei, însă reclamatul a bruscat-o și a pus o nouă lăcată 
la ușă.  
 
Susținerile martorului zzz zzz 

3.10 Martorul cunoaște că petiționara a fost concediată, deoarece a atins vârsta de 
pensionare, însă în muzeu a continuat să activeze o altă angajată care deține statut 
de pensionară și are o vârstă mai mare decât petiționara. 

3.11 Martorul susține că reclamatul nu avea o atitudine binevoitoare față de activitatea 
muzeului și că muzeul a fost plasat în șomaj tehnic contrar voinței Consiliului local. 

3.12 Martorul susține că a văzut momentul când reclamatul a închis muzeul și a pus pe el 
lăcata proprie. 
 
Susținerile martorei yyy yyy 

3.13 Martora susține că reclamatul a recurs la concedierea petiționarei din motive 
personale, posibil d-lui simțea invidie, deoarece petiționara era foarte activă, a lucrat 
mult pentru crearea muzeului. La început petiționara a activat voluntar, iar uneori dacă 
era necesar achita din bani proprii unele lucrări de reparație. 

3.14 Martora declară că activitatea care a fost organizată pe timp de pandemie nu a pus 
în pericol participanții, deoarece au fost respectate condițiile de siguranță. Acea 
activitate presupunea colaborarea între bibliotecă și muzeu, iar când martora avea 
unele dubii și frici de a organiza acel eveniment, petiționara a fost cea care a contactat 
autoritățile și a concretizat care sunt măsurile de siguranță pe timp de pandemie 
obligatorii de a fi respectate.  

3.15 Martora declară că a auzit de mai multe ori faptul că reclamatul dorește să o 
concedieze pe petiționară, însă nu a luat niciodată în serios acele afirmații, deoarece 
petiționara se isprăvea bine cu obligațiile de serviciu și era mereu activă și dedicată 
funcției pe care o deținea.   
 
Susținerile reclamatului 

3.16 Reclamatul susține că în urma plângerilor petiționarei precum că nu are condiții 
adecvate pentru activitate în imobilului repartizat pentru muzeu, au intervenit organele 
ierarhic superioare și au depistat că sediul muzeului nu corespunde cerințelor de 
activitate și funcționare. 

3.17 Reclamatul menționează că Oficiul Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat, în temeiul 
demersului procurorului raional Cantemir a reexaminat actele administrative cu privire 
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la înființarea muzeului și a depistat că nu a fost respectată consecutivitatea procedurii 
de angajare a petiționarei. 

3.18 Reclamatul susține că activitatea muzeului a fost sistată până la soluționarea tuturor 
neconformităților și identificarea noului sediu pentru transferarea muzeului. Unii 
angajați ai muzeului, cu acordul propriu, au fost trecuți în șomaj tehnic. Petiționara nu 
a avut susținerea organelor sindicale, deoarece dumneaei a solicitat să nu fie membru 
a sindicatului și a cerut restituirea sumei reținute pentru perioada de activitate. 

3.19 Reclamatul declară că petiționara, contrar dispozițiilor Comisiei Situații Excepționale 
a RM a organizat activități în cadrul muzeului, punând în pericol viața și sănătatea 
persoanelor în etate și a copiilor minori. De asemenea, petiționara neglijează total 
colaborarea cu administrația publică locală, nu respectă programul de lucru și în 
genere regulat nu se prezintă la serviciu fără a da explicații sau a conveni cu 
angajatorul despre neprezentarea la serviciu pe parcursul unei zile, concomitent 
postând poze pe rețelele de socializare fiind în alte localități. 
 

IV. Dreptul național și relevant 

4.1 Constituția Republicii Moldova prin art. 16 alin. (2) prevede că toţi cetăţenii 
Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de 
rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, 
avere sau de origine socială. 

4.2 Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012 la art. 1 alin. (1) stabilește 
că scopul prezentei legi este prevenirea şi combaterea discriminării, precum şi 
asigurarea egalităţii tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în 
sferele politică, economică, socială, culturală şi alte sfere ale vieţii, fără deosebire de 
rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, 
dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar; art. 2 oferă 
definiția discriminării ca fiind orice deosebire, excludere, restricţie ori preferinţă în 
drepturi şi libertăţi a persoanei sau a unui grup de persoane, precum şi susţinerea 
comportamentului discriminatoriu bazat pe criteriile reale, stipulate de prezenta lege 
sau pe criterii presupuse; art. 3 stabilește că subiecţi în domeniul discriminării sunt 
persoanele fizice şi juridice din domeniul public şi privat. art. 7 alin. (1) stipulează că 
se interzice orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă pe baza criteriilor 
stabilite de prezenta lege, care au drept efect limitarea sau subminarea egalităţii de 
şanse sau tratament la angajare sau concediere, în activitatea nemijlocită şi în 
formarea profesională. 

4.3 Codul muncii nr. 154/2003 la art. 5 lit. e) stabilește că printre principiile de bază ale 
reglementării raporturilor de muncă şi a altor raporturi legate nemijlocit de acestea, 
principii ce reies din normele dreptului internaţional şi din cele ale Constituţiei 
Republicii Moldova, este egalitatea în drepturi şi în posibilităţi a salariaţilor; art. 8 alin. 
(1) interzice discriminarea în câmpul muncii, astfel, în cadrul raporturilor de muncă 
acţionează principiul egalităţii în drepturi a tuturor salariaţilor. Orice discriminare, 
directă sau indirectă, a salariatului pe criterii de sex, vârstă, rasă, culoare a pielii, 
etnie, religie, opţiune politică, origine socială, domiciliu, dizabilitate, infectare cu 
HIV/SIDA, apartenenţă sau activitate sindicală, precum şi pe alte criterii nelegate de 
calităţile sale profesionale, este interzisă; art. 55 alin. (1) contractul individual de 
muncă poate fi încheiat pe durată determinată, conform art. 54 alin. (2), în 
următoarele cazuri: lit. f) cu persoanele pensionate, conform legislaţiei în vigoare, 
pentru limită de vârstă ori vechime în muncă (sau care au obţinut dreptul la pensie 
pentru limită de vârstă ori vechime în muncă) şi nu sânt încadrate în câmpul muncii - 
pe o perioadă de până la 2 ani, care, la expirare, poate fi prelungită de părţi în 
condiţiile art. 54 alin. (2) şi ale art. 68 alin. (1) şi alin. (2) lit. a); art. 81. alin (1) 
contractul individual de muncă poate înceta: a) în circumstanţe ce nu depind de voinţa 
părţilor (art.82, 305 şi 310); b) la iniţiativa uneia dintre părţi (art.85 şi 86); alin. (3) 
contractul individual de muncă încetează în temeiul ordinului (dispoziţiei, deciziei, 
hotărârii) angajatorului, care se aduce la cunoştinţa salariatului, sub semnătură, cel 
târziu la data eliberării din serviciu, cu excepția cazului în care salariatul nu lucrează 
până în ziua eliberării din serviciu (absenţă nemotivată de la serviciu, privaţiune de 
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libertate etc.). Ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) angajatorului cu privire la 
încetarea contractului individual de muncă trebuie să conţină referire la articolul, 
alineatul, punctul şi litera corespunzătoare din lege; articolul 82. stabileşte că 
contractul individual de muncă încetează în circumstanţe ce nu depind de voinţa 
părţilor în caz de: lit. f) expirare a termenului contractului individual de muncă pe 
durată determinată - de la data prevăzută în contract, cu excepţia cazului cînd 
raporturile de muncă continuă de fapt şi nici una dintre părţi nu a cerut încetarea lor, 
precum şi a cazului prevăzut la art. 83 alin. (3); art. 86 alin. (1) stipulează că, 
concedierea – desfacerea din iniţiativa angajatorului a contractului individual de 
muncă pe durată nedeterminată, precum şi a celui pe durată determinată – se admite 
pentru următoare motive: lit. y1) deţinerea de către salariat a statutului de pensionar 
pentru limită de vârstă. Notă. Persoanele concediate în temeiul lit. y1) pot fi angajate 
pe o durată determinată conform art. 55 lit. f). 

4.4 Hotărârea Guvernului nr. 406/2014 cu privire la aprobarea Programului pentru 
integrarea problemelor îmbătrânirii în politici la Anexa nr. 1 din la pct. 51 se 
stipulează că rata angajării în câmpul muncii a persoanelor în grupurile de vârstă pre-
pensionare şi pensionare este destul de scăzută, concomitent cu lipsa generală de 
oportunităţi de angajare pe piaţa forţei de muncă. În ultimii ani a existat un declin 
constant al numărului persoanelor cu vârsta de peste 45 de ani între cei care sunt 
angajaţi, chiar dacă numărul relativ al acestui grup al populaţiei a continuat să 
crească, Principalul domeniu de angajare pentru persoanele din aceste grupuri de 
vârstă este cel unde munca este plătită de obicei mai slab şi, adesea, informal. 
Promovarea condiţiilor pentru accesul majorat al vârstnicilor la angajarea în sectorul 
formal ar contribui la asigurarea ca astfel de lucrători să beneficieze de prevederile 
legislaţiei privind sănătatea şi siguranţa, de alte măsuri de protecţie a muncii; pct. 52. 
Orice strategie de creştere a oportunităţilor de angajare pentru lucrătorii vârstnici 
necesită sprijinul complet al autorităţilor publice, patronilor şi sindicatelor. pct. 56 lit. 
a) întreprinderea măsurilor de combatere în rândul patronilor, angajaţilor şi a 
sindicatelor, a discriminării explicite a vârstnicilor; Anexa nr. 3 obiectivul nr. 5 
prevede oferirea posibilității ca pieţele muncii să răspundă la consecinţele economice 
şi sociale ale îmbătrânirii populaţiei. 

4.5 Decizia Curții Constituționale de inadmisibilitate a sesizării nr. 74g/2018 privind 
excepția de neconstituționalitate a articolului 86 alin. (1) lit. y1) Codul muncii la 
pct. 32 prevede că, Codul muncii prevede desfacerea contractului individual de 
muncă din inițiativa conducătorului, dacă angajatul are statut de pensionar. De 
asemenea, Codul muncii prevede că persoanele concediate în baza articolul 86 alin. 
(1) lit. y 1 ) pot fi angajate pe o durată determinată conform articolului 55 alin. (1) lit. 
f). Legislatorul a prevăzut, totuși, o posibilitate a angajatorului de a continua un 
contract individual de muncă pe o durată determinată cu persoanele pensionate 
pentru limită de vârstă, lăsând la discreția angajatorului continuarea raporturilor de 
muncă cu acestea. Problema legalității desfacerii raporturilor de muncă în aceste 
situații trebuie stabilită, de la caz la caz de către instanțele de judecată; pct. 33 
stipulează că, stabilirea posibilității legale generale a desfacerii contractului de muncă 
cu persoanele care au atins limita de vârstă nu constituie o măsură disproporțională. 

V. În concluzie, Consiliul reține următoarele 

5.1 Din materialele dosarului, Consiliul reține că urmează să se pronunțe asupra 
existenței faptei de discriminare pe criteriul de activitate similară cu cea sindicală în 
câmpul muncii. 

5.2 Consiliul reamintește că atât legislația națională (art. 15 alin. 1 și art. 19 din Legea cu 
privire la asigurarea egalității nr. 121/2012), cât și practica Curții Europene a 
Drepturilor Omului (printre multe altele, a se vedea cauza D. H. și alții v. Republica 
Cehă par. 82-84, par.177, cauza Chassagnou și alții v. Franța par. 91-92, Timishev v. 
Rusia par.57) prevede o regulă specială referitor la sarcina probei în litigiile privind 
discriminarea, și anume: sarcina probei trece la reclamat atunci când 
petiționarul/petiționara prezintă dovezi din care se poate prezuma că a existat un 
tratament discriminatoriu.  
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5.3 Reieșind din natura specifică a alegațiilor, Consiliul le-a supus examinării prin prisma 
discriminării sub formă de discriminare directă. Astfel, pentru a institui prezumția 
discriminării directe, faptele invocate trebuie să caracterizeze cumulativ următoarele 
elemente:  

a) existența unui tratament mai puțin favorabil (excludere, deosebire, 
restricție etc.) în exercitarea unui drept recunoscut de lege 

b) aplicat în comparație cu altă persoană (un grup de persoane)  
c) cu care petiționara se afla în situație analogică 
d) în baza unui criteriu protejat. 

5.4 Analizând alegațiile petiționarei, Consiliul stabilește că prezumția discriminării directe 
a fost instituită. Consiliul a reținut că tratamentul diferit s-a manifestat prin concedierea 
petiționarei. Consiliul a observat că, deși peționara se afla în situație comparabilă cu 
altă colegă, în sensul că și cealaltă angajată deținea calitatea de angajată care și-a 
exercitat dreptul la pensie, a fost concediată doar petiționara, cealaltă fiind trimisă în 
șomaj tehnic. Consiliul a prezumat că tratamentul deplâns ar fi fost determinat de 
criteriul de activitate similară cu cea sindicală. 

5.5 În conformitate cu art.15 alin.(1) din Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 
121/2012, sarcina de a proba că faptele în cauză nu constituie discriminare revine 
persoanei/instituției despre care se presupune că a comis fapta discriminatorie. În 
situația respectivă, Consiliul urmează să aprecieze existența unei justificări obiective 
și rezonabile a tratamentului diferențiat instituit și legătura de cauzalitate dintre acesta 
și criteriul invocat.  

5.6 În susținerea poziției sale, reclamatul a declarat că petiționara, contrar dispozițiilor 
Comisiei Situații Excepționale a RM, a organizat activități în cadrul muzeului în 
perioada de pandemie, punând în pericol viața și sănătatea persoanelor în etate și a 
copiilor minori. De asemenea, reclamatul punctează că petiționara neglijează total 
colaborarea cu administrația publică locală și nu respectă programul de lucru. În 
același timp reclamatul susține că petiționara nu este membră a sindicatului, fapt care 
o dezavantajează față de cealaltă angajată a cărei contract a fost suspendat din 
motivul șomajului tehnic a muzeului și primește lunar o indemnizație. 

5.7 Consiliul, examinând susținerile scrise și verbale ale părților, precum și materialele 
acumulate la dosar, a stabilit că petiționara a fost concediată de art. 86 alin. (1) lit. y1) 
Codul muncii. 

5.8 Consiliul, prin cazuistica sa,1 a subliniat că desfacerea contractului individual de 
muncă în temeiul art. 86 alin. (1) lit. y1) Codul muncii poate fi conformă cu standardele 
privind nediscriminarea, doar în situația în care aplicarea acestuia este precedată de 
o justificare obiectivă şi rezonabilă, potrivită scopului urmărit, iar măsurile întreprinse 
sunt necesare şi adecvate. Consiliul reiterează că scopul legitim urmărit de legiuitor 
când s-a introdus temeiul de desfacere a contractului de muncă cu persoanele care 
și-au stabilit pensia pentru limită de vârstă, a fost cel de gestionare optimă a forței de 
muncă în condițiile economiei de piață și de a spori oportunitățile de angajare pentru 
persoanele tinere, care nu-şi pot găsi un loc de muncă potrivit calificării. Deținerea de 
către salariat a statutului de pensionar pentru limită de vârstă nu poate constitui, per 
se, motiv de desfacere a contractului de muncă, decât în cazul în care prin aceasta 
se urmărește gestionarea optimă a forței de muncă în condițiile economiei de piață și 
sporirea oportunităților de angajare pentru persoanele tinere, care nu-și pot găsi un 
loc de muncă potrivit calificării. 

5.9 În egală măsură, Consiliul, în repetate rânduri, a subliniat că decizia angajatorului de 
a desface contractul de muncă cu o persoană care deține statutul de pensionar 
trebuie să fie precedată de o analiză amplă a capacității de muncă a angajatului. 

5.10 Consiliul nu poate reține argumentul reclamatului precum că petiționara ar fi fost 
concediată din cauza că nu îndeplinea obligațiile de serviciu, or acesta nu a prezentat 
nici o dovadă care ar demonstra faptul incompetenței petiționarei sau a încălcărilor 
disciplinare. Dimpotrivă, petiționara a probat faptul că era implicată activ în 

                                                           
1 Deciziile nr. 136/17, 146/17, 116/18, 19/19, 64/19 
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exercitarea funcției sale și că muzeul se afla în continuă dezvoltare fapt ce se 
datorează abilităților sale. 

5.11 Consiliul a reținut că petiționara a revendicat drepturile sale de angajat prin depunerea 
plângerilor la Inspectoratul de Stat al Muncii și la Procuratură, solicitarea restituirii 
sumelor de bani care se rețineau din salariu pentru apartenența la sindicat, deși 
petiționara nu era membră a sindicatului și a fost implicată în multiple activități 
culturale la nivel local. Consiliul a ajuns la concluzia că anume acest comportament 
a fost decisiv în luarea deciziei de către reclamat de a concedia petiționara. 

5.12 Acestea fiind stabilite și explicate, Consiliul conchide că reclamatul nu a putut justifica 
obiectiv și rezonabil încetarea raporturilor de muncă cu petiționara, iar argumentele 
aduse au fost declarative. Astfel, faptele constatate reprezintă discriminare pe criteriul 
de activitate similară cu cea sindicală în câmpul muncii manifestată prin încălcarea 
egalității de tratament la concediere.  
 

Astfel, conducându-se de prevederile art. 1, 2, 3, 7 alin. (1), art. 15 alin. (4) din Legea cu privire 
la asigurarea egalității nr. 121/2012, coroborat cu pct. 61 din Regulamentul cu privire la 
activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității 
aprobat prin Legea nr. 298/2012, 

 
CONSILIUL DECIDE 

 
1. Faptele constatate reprezintă discriminare pe criteriu de activitate similară cu cea sindicală 

în câmpul muncii manifestată prin încălcarea egalității de tratament la concediere. 
2. În vederea prevenirii faptelor similare pe viitor, Consiliul recomandă reclamatului să nu 

admită desfacerea contractului individual de muncă în temeiul art. 86 alin. (1) lit. y1 ) Codul 
muncii în mod arbitrar, ci doar în situațiile când există o justificare obiectivă și rezonabilă, 
potrivită scopului urmărit, după cum este explicitat în prezenta decizie. 

3. În vederea prevenirii faptelor similare pe viitor, Consiliul recomandă Parlamentului Republicii 
Moldova și Guvernului Republicii Moldova să demareze procesul de modificare/completare 
a art. 86 alin. (1) lit. y1 ) Codul munci, astfel încât să se expliciteze că angajatorul poate să 
recurgă la aplicarea acestor prevederi în cazul în care măsura va putea fi justificată obiectiv 
şi rezonabil potrivit scopului urmărit.  

4. Reclamantul va informa Consiliul, în termen de 10 zile din momentul recepției prezentei 
decizii, despre măsurile întreprinse și/sau planificate în vederea implementării 
recomandărilor formulate.  

5. Decizie se comunica părților și va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md. 
6. Decizia poate fi contestată, în decurs de 30 de zile de la data comunicării, la Judecătoria 

Chișinău, sediul Râșcani, situată pe adresa: mun. Chișinău, str. Kiev, 3. 
 
Membrii Consiliului care au votat decizia: 
 
____________________________________________ 
Ian FELDMAN – preşedinte 
 
____________________________________________ 
Svetlana DOLTU – membră 

 
____________________________________________ 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
 
____________________________________________ 
Victorina LUCA – membră 
 
____________________________________________ 
Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 

http://www.egalitate.md/

